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Ata 004/2017

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do IPREMT. Aos vinte e nove

dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 10 horas e 30 minutos, no recinto do

prédio localizado na Rua General Glicério número 1.138, sede do IPREMT, reuniram-se

os membros do Comitê José Airton Ferreira da Silva Junior e Edmir José Guissoni, sob

a presidência de Luciana Mattosinho a fim de tratarem de assuntos relativos a gestão

dos recursos financeiros do IPREMT que serão discutidos na ordem do dia. Foi lida e

aprovada sem emendas a ata da última reunião realizada em seis de outubro de dois

mil e dezessete. Na ordem do dia de hoje discutiu-se o relatório da Crédito e Mercado

de trinta de novembro de dois mil e dezessete. Verificou-se no relatório que foi

superada a meta atuarial que em novembro apresentou um acumulado de 10,64%, e o

índice IPC+6% ao ano foi de 7,33%. Passamos a analisar os fundos de nossa carteira

da seguinte forma: Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP com saldo de

R$ 6.700.199,30 (seis milhões, setencentos mil, cento e noventa e nove reais e trinta

centavos). No ano, este fundo rendeu 11,41%. O fundo BB Fluxo Fic Renda Fixa

Previdenciário no ano rendeu 8,38% e possuí saldo de R$ 2.716,35 (dois mil,

setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos). O fundo Bradesco Premium FI

Renda Fixa Referenciado DI apresenta um saldo de R$ 1.088.011,88 (um milhão,

oitenta e oito mil, onze reais e oitenta e oito centavos) com rendimento acumulado no

ano no importe de 9,77(ljo. o Fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Fi Renda

Fixa apresentou saldo de R$ 2.398.330,98 (dois milhões, trezentos e noventa e oito

mil, trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos), sendo o acumulado do ano

11,37%. O Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP apresentou saldo de

R$ 52.622,48 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito
centavos) com rendimento de 9,37% ao ano. O Fundo Caixa Brasil IRFM 1 Títulos

Públicos FI Renda Fixa com saldo de R$ 2.005.941,46 (dois milhões, cinco mil,

novecentos e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos) obteve rendimento no

ano de 10,31%. O Fundo BB IMA-B 5 FIC Renda Fixa Previdenciário LP obteve saldo de

R$ 3.051.840,95 (três milhões, cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e

noventa e cinco centavos) com acumulado de 11,45%. o Fundo Western Asset

Dividend YIELD FI Ações com saldo de R$ 192.372,96 (cento e noventa e dois mil,

trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos) acumulou 16,50%.

Observou-se que pela política de investimentos o limite do art. 7°, IV, a foi superado

em 3,25%, porém, no mês de dezembro foram retirados R$ 800.000,00 (oitocentos

mil reais) utilizados para pagamento do abono natalino dos segurados do IPREMT,

voltando-se o limite ao enquadramento legal. Ficou consignado ainda que caso o Ent~
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Federativo cumpra sua obrigação repassando o montante da contribuição

previdenciária, o valor será aplicado na Caixa Federal nos fundos IDKA2A e Fi BRIRFM-

1. Discutiu-se novamente a política de investimentos para o próximo ano, em razão da

alteração na Resolução CMN 3.922/10 introduzida pela Resolução CMN 4.604 de 19 de
outubro de 2017, sendo eviada a nova política de investimentos à Secretaria de

Previdência. Verificou-se que a Prefeitura não tem realizado os repasses da

contribuição previdenciária de forma regular, prejudicando os investimentos e este

Comitê solicitou providências ao Conselho de Administração e Fiscal do Instituto a

respeito desta situação. Foi solicitado o resgate do Fundo de Renda Variável da

Western, deixando para o próximo Comitê decidir qual será a destinação deste

investimento. O valor resgatado será creditado na conta da Caixa Federal ag. 358, cc

210019-0. O membro José Airton comunicou que no relatório de análise das contas do

Exercício de 2016 no TC 1568/989/16 foi constatada pela fiscalização do Tribunal de

Contas a regularidade nas aplicações, estando todas de acordo com a Resolução CMN

3922/2010. O fiscal apontou ainda a rentabilidade positiva dos investimentos na ordem

de 14,35% em 2016. Também merece destaque a observação feita pelo fiscal do TCE

em relação à boa ordem e organização dos documentos que compõem os processos de

investimentos deste Instituto. Ao final houve a comunicação por parte da Presidente do

Comitê que na reunião do novo Conselho de Administração do IPREMT, eleito em

novembro p. p., foram escolhidos novos nomes para compor o Comitê de

Investimentos para o próximo ano, razão pela qual o Comitê atual será dissolvido após

esta reunião. Nada mais a ser tratado a presidente encerrou a reunião às 11 horas e

40 minutos e para constar foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada nesta

oportunidade, sendo devidamente assinada pelos presentes.

Membros: DA _
Luciana Mattosinho (Presidente) : --l.~'--''''----------------

Edmir José Guissoni : ~~;::~~~t~/~if~8~4~~§==~=---~_

José Airton Ferreira da Silva JUnior:----~+-7'4==-D--r:-+f--·.-·-· _
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